Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 25.02.20
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Pia, Tina, og Erik (referent). + Anne Søndergård
Afbud/Ikke tilstede: Ida, Anne Birgitte og Jakob

1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Boghusene kommer ud fra vinterhi onsdag d. 13. maj kl. 9 fra Biblioteket. Tina lægger bil til og hjælpere
kommer fra Brugergruppen. Pia fortsætter med at passe boghuset i Tranebjerg indtil de andre boghuse
kommer ud. Biblioteket har modtaget 3 flyttekasser med bøger til boghusene. Biblioteket indkalder evt.
hjælp fra Brugergruppen til klargøring af boghusbøger?
3. Biblioteksnyt
Nye borger Pc’er ikke modtaget på biblioteket endnu. En presset IT-afdeling arbejder på sagen.
Samsø Bibliotek har søgt midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til ’øget læselyst’ for de to SFO’er på Samsø og
fået et tilsagn. I løbet af foråret vil der være en række møder, sådan at selve projektet kan forløbe næste
skoleår.
Der er installeret et nyt klimaanlæg på Biblioteket til afkøling af rummet om sommeren!
Samsø Bibliotek har deltaget i det første møde omkring forberedelserne til kommunens nye kulturpolitik.
Der vil blive et nyt møde omkring dette d. 20. oktober, hvor alle fra kommunen kan møde op.
Samsø Bibliotek skal til dialogmøde med SKU d. 3. marts.
4. Økonomi
Der står nu 15.000 kr. på kontoen. Refusion fra teater i 2019 kommer forhåbentlig ind i løbet af året.
5. Arrangementer
I denne omgang er der tre arrangementer på spil til det næste arrangement i 2020! E sender dem ud igen og
med priser for arrangementerne. Via e-mail voterer gruppen om det næste arrangement i 2020.
1) Klimapolitisk forsker Theresa Scavenius tilbyder foredrag om klimaforandringerne og hvis ansvar, det
egentlig er at løfte os ud af klimakrisen. Titlen er: Hvem har aben.
2) Journalist og forfatter Peder Rasmussen tilbyder et foredrag om kendte citater fra både Danmark og
verden omkring os. Foredraget er baseret på en bog, som forfatteren lige nu er ved at færdiggøre.
3) Teater Aktanten tilbyder musikalsk fortælleteater for børn mellem 3 og 8 år med titlen ’Mis med de blå
øjne’, som bygger på Egon Mathiesens børnebogsklassiker af samme navn.
Efter voteringen bestiller E arrangementet til september eller oktober i år!
6. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 26. maj kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
Anne Søndergård deltager nu i Brugergruppemøderne indtil Det Offentlige Brugergruppemøde i efteråret,
hvor der er valg til gruppen; dog uden stemmeret!

